
Temeljem članka 58. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93., 29/97., 47/99 i 

35/08.), članka 48. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 

novine" broj 30/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15.), 

članka 30. stavak 1. točka 7. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/95., 

2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09. i 2/13.) i članka 26. stavak 1. točka g.   

Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2017. godinu ("Županijski glasnik" 

broj 9/16.), a u svezi s člankom 9. stavak 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" broj 

150/08., 71/10., 139/10., 22/11., 84/11., 154/11., 12/12., 35/12., 70/12., 144/12., 82/13., 159/13., 

22/14., 154/14. i 70/16.) i točke IV. stavak 1. podstavak 1. Programa javnih potreba u zdravstvu na 

području Osječko-baranjske županije za 2017. godinu ("Županijski glasnik" broj 9/16.), Skupština 

Osječko-baranjske županije donijela je na 28. sjednici 4. travnja 2017. godine  

 

 

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

o davanju suglasnosti i odobrenju 

sredstava Domu zdravlja Osijek 

za nabavu digitalnog mamografa 
 

 

 

I. 

 

Skupština daje suglasnost Domu zdravlja Osijek za nabavu digitalnog mamografa čija je 

procijenjena vrijednost 1.500.000,00 kuna (slovima: milijunpetstotisuća kuna) s PDV-om. 

 

 

II. 

 

Za nabavu uređaja iz točke I. Domu zdravlja Osijek odobravaju se sredstva u visini stvarnih 

troškova, a najviše do iznosa od 1.500.000,00 kuna (slovima: milijunpetstotisuća kuna) na teret 

sredstava Proračuna Osječko-baranjske županije za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu 

("Županijski glasnik" broj 9/16.), Razdjel 008 Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Glava 008 

02 Zdravstvo, Program 8003 Financiranje zdravstvenih ustanova, programa i projekata iznad 

minimalnog standarda, T 8003 01 Pomoći zdravstvenim ustanovama. 

 

 

III. 

 

Odobrena sredstva iz točke II. ovoga Zaključka doznačit će se na IBAN Doma zdravlja Osijek 

uz napomenu "Za troškove nabave digitalnog mamografa" po dostavljenoj preslici računa. 

 

Korisnik sredstava iz stavka 1. obvezan je dostaviti Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu 

skrb izvješće o utrošenim sredstvima. Izvješće se podnosi na utvrđenom obrascu. 

 

 

IV. 

 

Za provođenje ovoga Zaključka zadužuju se Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb i 

Upravni odjel za javne financije Osječko-baranjske županije. 

 

 



V. 

 

Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Županijskom glasniku". 

 

 

Klasa: 402-07/17-01/39 

Urbroj: 2158/1-01-01-17-5 

 

Osijek, 4. travnja 2017. 

 

 

 

 Predsjednik 

 

  Antun Kapraljević, v.r. 

 


